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Журнал “Радник в сфері 
державних закупівель” 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                        

журналу “Радник в сфері державних закупівель” від 17.03.2015 № 17/3/1 щодо 

застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Щодо питання 1 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону комітет з конкурсних 

торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені 

відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим 

Законом. 

Згідно з частиною другою статті 11 Закону склад комітету з конкурсних торгів 

та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника 

(генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити 

посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, 

районної у місті, районної, обласної ради.. 

До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі 

якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників 

замовника є меншою, ніж п'ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають 

входити всі службові (посадові) особи замовника. 
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Таким чином, до складу комітету з конкурсних торгів можуть входити 

депутати сільської ради за умови їх перебування у штатній чисельності працівників 

замовника. 

Щодо питання 2 

Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і 

послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану 

вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч 

гривень, а робіт - 1 мільйон гривень (абзац перший частини першої статті 2 Закону). 

Разом з тим згідно з частиною п’ятою статті 2 Закону забороняється 

укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і 
послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має 

права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури 

відкритих торгів або застосування цього Закону. 

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 1 Закону державна закупівля (далі - 

закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому 

цим Законом. 

Визначення поняття “замовники” наведено в пункті 9 частини першої статті 1 

Закону. 

Водночас відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону договір про 

закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за 
результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, 

виконання робіт або набуття права власності на товари. 

При цьому частиною першою статті 40 Закону встановлено, що договір про 

закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного 

кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, 

визначених цим Законом. 
У свою чергу, відповідно до частини першої статті 293 Господарського кодексу 

України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати 
другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління 

певний товар в обмін на інший товар. При цьому частиною п’ятою статті 293 

Господарського кодексу України встановлено, що до договору міни (бартеру) 

застосовуються правила, що регулюють договори купівлі-продажу, поставки, 



 3 

контрактації, елементи яких містяться в договорі міни (бартеру), якщо це не 

суперечить законодавству і відповідає суті відносин сторін. 

Згідно зі статтею 715 Цивільного кодексу України за договором міни (бартеру) 

кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін 

на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він 

передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може 

бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої 

вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після 

виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Договором може бути встановлений обмін 

майна на роботи (послуги). Законом можуть бути передбачені особливості укладення 

та виконання договору міни. 

Статтею 716 Цивільного кодексу України встановлено, що до договору міни 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір 

поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі 

міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання. 

Водночас зазначаємо, що виходячи з частини другої статті 19 Конституції 

України, та відповідно до норм Закону, Положення про Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 20.08.2014 № 459, до компетенції Мінекономрозвитку не належить при наданні 

роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель питання здійснення 

бартерних операцій. 

Щодо питання 3 

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону строк для подання пропозицій 

конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 

Відповідно до частини першої статті 31 Закону у день визначення переможця 

замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно 

вигідною за результатами оцінки. 

Таким чином, з дня визначення переможця починається строк для укладення 

договору про закупівлю.  
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Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 

конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту 

пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої 

пропозиції (абзац третій частини другої статті 31 Закону).  

Разом з тим згідно з частиною третьою статті 31 Закону у разі письмової 

відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до 

вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з 

вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш 

економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

При цьому рішення про визначення найбільш економічно вигідної пропозиції 

конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув, приймається на основі 

протоколу оцінки, що вже був складений, яке оформлюється відповідно до 

законодавства. 

Ураховуючи викладене, якщо замовником повторно було визначено найбільш 

економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів та акцептовано таку пропозицію, 

то замовник укладає договір про закупівлю в строк не пізніше ніж через 30 днів з дня 

акцепту цієї пропозиції. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В., 286-03-10 


